فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عىًان خذمت :امذادرسبوي در حًادث ي مخبعرات زيست محيغي
وًع خذمت:

خذمت ثٍ ضُريوذان ()G2C

ضىبسٍ خذمت12022520000
خذمت ثٍ ديگردستگبٌ َبی ديلتي()G2G

خذمت ثٍ کست ي کبر ()G2B

ضرح خذمت :تبميه تجُيسات ياديات در راسبی کمک يامذاد رسبوي ثٍ ويريَب ی اوسبوي يحيبت يحص مىغقٍ

جسييبت خذمت

مذارک مًرد ويبز ]::در ثخص  G2Bمذارک مًردويبز جُت تبميه تجُيسات پيطگيری ي مقبثلٍ ثب مخبعرات ثرای تًليذکىىذگبن تجُيسات – خصًصي – ديلتي
وظير اسبسىبمٍ ييب جًاز کست فريضگبٌ – مطخصبت فىي – ثجت وبم در سبمبوٍ خريذ –پيص فبکتًر معتجر –گًاَي ارزش افسيدٌ
در ثخص G2Cدريبفت تبييذ خسبرات يارد ثر مردم ثًمي در مىبعق سبزمبن تًسظ مسئًليه  ،ثرآيرد ميسان خسبرت يارد ثراسبس کبرضىبسي صًرت گرفتٍ ،
پيص فبکتًرَبی معتجر مًرد ويبز (جًاز کست فريضگبٌ – مطخصبت فىي – ثجت وبم در سبمبوٍ خريذ –پيص فبکتًر معتجر –گًاَي ارزش افسيدٌ)
متًسظ مذت زمبن ارايٍ خذمت:

 1مبٌ

سبعبت ارائٍ خذمت:
تعذاد ثبر مراجعٍ حضًری

سبعبت اداری

 2ثبر

َسيىٍ ارايٍ خذمت(ريبل) ثٍ
خذمت گيروذگبن

مجلغ(مجبلغ)
]تکميل گردد[ثر اسبس دستًرالعمل متفبيت
است

ضمبرٌ حسبة (َبی) ثبوکي
]تکميل گردد[

...

وحًٌ دسترسي ثٍ خذمت

ايىتروتي (پيًوذ صفحٍ ارائٍ خذمت ثصًرت الکتريويکي ثب کليک ريی ومبد کبرثر را َذايت کىذ)

پست الکتريويک:

(آدرس پست الکتريويک خذمت جُت پبسخگًيي يب ارتجبط ثب متقبضي)

تلفه گًيب يب مرکس تمبس( :در صًرت يجًد ارائٍ ضمبرٌ مرکس تمبس يب تلفه گًيب ثب کليک ريی ومبد ومبيص دادٌ ضًد)

تلفه َمراٌ

(پيًوذ دريبفت ثروبمٍ کبرثردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ)

پيبم کًتبٌ (ضمبرٌ سبمبوٍ پيبمکي ارائٍ خذمت در صًرت يجًد ثب کليک ريی ومبد ومبيص دادٌ ضًد)

دفبتر ارائٍ خذمت يب دفبتر پيطخًان خذمبت

(ليست ثبزضًوذٌ يب پيًوذ آدرس دفبتر ارائٍ خذمت يب دفبتر پيطخًان ارائٍ خذمت)

ومًدار مراحل دريبفت خذمت/زيرخذمت (از ديذ متقبضي خذمت)

تکميل گردد

جذيل ضمبرٌ 1

اعالم مخاطرات

عنوان خذمت  :امذاد رسانی در حوادث ومخاطرات زیست محیطی

اعالم مخاطره از نزدیکترین واحد

اعالم به ستاد واکنش سریع در اداره کل
اقدامات پیشگیرانه ومقابله ای

شناسایی تخریب ها وامدادرسانی
استانداری – بخشداری-
دهیاری

بررسی وضعیت خسارات وارده
بر مردم منطقه وحیات وحش

استانداری
VD

هالل احمر – آتش نشانی -NGO-
نیروهای مسلح -
هماهنگی با ستاد ملی بحران درجهت
تامین بخشی از خسارات ذینفعان

برآورد میزان نیاز ها وخسارات
وارده بر مرمردم منطقه وحیات
وحش

هماهنگی با مسئولین استان در جهت
تامین بخش ی ا از خسارات ذینفعان

دریفت مدارک واسناد از ذینفعان جهت
جبران

G2CوG2B

